София

БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ ОТ КЪРДЖАЛИ, СМОЛЯН, АРДИНО, ХАСКОВО И ДИМИТРОВГРАД СПЕЧЕЛИХА УЧАСТИЕ
В „ЕВРОСКОЛА“ В СТРАСБУРГ

В състезанието участваха общо 11 отбора от областите Кърджали, Хасково и Смолян. Ето и победителите, които ще заминат
за Страсбург:
СОУ „Петко Рачов Славейков“, гр.
Кърджали
СОУ „Васил Левски“, гр. Ардино
СОУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали
ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.
Хасково
ГПЧЕ „Иван Вазов“, гр. Смолян
ПМГ „Иван Вазов“, гр. Димитровград

Петте отбора, които не успяха да спечелят участие в Страсбург, бяха поканени
да присъстват на Деня на отворените врати в Дома на Европа в гр. София на 9 май
2015 г., организиран съвместно от Информационното бюро на Европейския парламент и Представителството на Европейската
комисия в България. Всеки от участниците
получи също така подарък, предоставен от
Представителството на Европейската комисия в България.
Състезателният ден
Отборите бяха съставени от 5-ма учени-

ци, ръководени от един учител. Преподавателите нямаха право да участват в самото
състезание и да се намесват в дебатите или
презентациите на учениците си. Състезанието се осъществи с любезното съдействие
на община Кърджали и на Обединен детски
комплекс Кърджали. В деня на състезанието, участниците бяха топло приветствани от
Елисавета Кехайова, зам.-кмет на община
Кърджали.
Представянето на всеки отбор беше оценявано от жури в състав Теодор Стойчев
— и. д. ръководител на Информационното
бюро на Европейския парламент в България, Владимир Уручев — евродепутат от Европейската народна партия и Илхан Кючюк
— евродепутат от Алианса на либералите и
демократите за Европа. След края на състезанието, членовете на журито изразиха
своето възхищение от нивото на подготовка
на учениците и им пожелаха още по-големи
успехи в бъдеще.
Програма „Евроскола“
Програмата „Евроскола“ има за цел да
насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се включат
чрез симулирани заседания в работата му и
дори да гласуват неговите резолюции. Чрез
нея ученици от училища във всички страни членки на ЕС прекарват един ден в Европейския парламент в Страсбург, където
участват в симулация на неговата работа,
разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамки-
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те на „Младежкия европейски парламент“.
По време на своя парламентарен ден в
Страсбург, около 500 европейски ученици
участват в „заседания на комисиите“ и в
пленарни заседания, разискват и гласуват
резолюции, като разискванията се водят основно на френски и английски език. От мига,
в който пристигнат в ЕП в Страсбург, учениците престават да представляват своето
училище и стават част от многоезични работни групи, сблъскват се с многообразието
на различните национални и лингвистични
особености в ЕС. Чрез необикновения урок
на този ден се подкрепя европейското гражданско образование и, с дължимото уважение към културните и езиковите различия
между държавите членки, се допринася за
развитието на европейско съзнание.

СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ САМИ ЩЕ
РЕШАВАТ ДАЛИ ДА ПОЗВОЛЯТ
ОТГЛЕЖДАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИ
ГМО
Комисия в Европейския парламент
направи първата стъпка към разрешаването на страните-членки сами да решават дали да разрешат отглеждането
на ГМО.
Посланикът коментира, че заради иконо28-те страни са дълбоко разделени по
въпроса, като държави като Франция са изцяло против, а други като Великобритания
смятат, че технологията не може да бъде игнорирана, ако Европа иска да не изостава
от останалия свят.
Поради липсата на по-добро решение,
европейските лидери постигнаха през юни
компромис да оставят окончателното решение на националните правителства, дори
някой ГМО продукт да е одобрен на европейско ниво. Във вторник комисията по
околна среда на ЕП одобри новите правила
с 53 срещу 11 гласа.

Важен момент е, че евродепутатите отхвърлиха предложението да се разреши
на ГМО компаниите да преговарят директно със страните за одобрение. Този ход бе
приветстван от екологичните организации,
които се опасяват, че компаниите могат да
окажат натиск върху правителствата.
Страните, които отхвърлят ГМО могат да
се позоват на политиката си за околната
среда, градското и земеделското планиране, земеделската политика, възможни социо-икономически процеси като причина за
отказ.

ЕС СТАРТИРА ИНВЕСТИЦИОННА
ОФАНЗИВА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
РАБОТНИТЕ МЕСТА И РАСТЕЖА
Европейската комисия обяви днес
План за инвестиции на обща стойност
315 милиарда евро, чрез който ще се
възстанови растежът в Европа и повече
хора отново ще имат работа.
Планът съдържа три основни направления (вж. Информационен документ 1):
• създаване на нов Европейски фонд
за стратегически инвестиции (ЕФСИ),
гарантиран с публични средства, чрез който през следващите три години (2015—2017
г.) ще се мобилизират допълнителни инвестиции на стойност най-малко 315 милиарда
евро;
• създаване на надежден набор от проекти, съчетан с програма за помощ, за
да могат инвестициите да бъдат насочвани
там, където те са най-необходими;
• амбициозна пътна карта, чрез която Европа ще стане по-привлекателно
място за инвестиции и ще се отстранят
регулаторните пречки.
Според оценките на Европейската комисия предложените мерки като цяло могат да
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увеличат БВП на ЕС с между 330 милиарда
евро и 410 милиарда евро в рамките на три
години и да създадат до 1,3 милиона нови
работни места (вж. приложение 3).
В коментара си за Плана председателят
на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Съвсем просто е — ако Европа инвестира повече, ще постигне по-голям
просперитет и ще създаде повече работни
места. Планът за инвестиции, който предлагаме в тясно партньорство с Европейската
инвестиционна банка, представлява нов и
амбициозен начин за насърчаване на инвестициите, без да се създава нов дълг. Сега е
моментът да инвестираме в бъдещето си, в
стратегически области, които са от ключово значение за Европа, като енергетиката,
транспорта, широколентовата инфраструктура, образованието, научните изследвания
и иновациите. Разчитам, че Европейският
парламент и държавите членки ще запретнат ръкави и ще направят зависещото от
тях, за да може новият Европейски фонд за
стратегически инвестиции да бъде създаден и да започне да функционира възможно най-скоро. Европа се нуждае от тласък
напред и представеният от нас План днес
представлява двигателната сила за този
тласък.“
Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ
за работните места, растежа, инвестициите
и конкурентоспособността, каза: „Нуждаем
се от нови инвестиции в Европа и за тази
цел трябва да мобилизираме допълнителни
частни средства. Новият Европейски фонд
за стратегически инвестиции ще има мултиплициращ ефект. Всяко евро от мобилизираните във Фонда публични средства ще
генерира инвестиция в размер на около 15
EUR, която в противен случай не би била
направена. Фондът ще започне да действа
със значителен размах и ще може да разшири дейността си, когато в него се включат
повече заинтересовани страни. Комисията

приканва държавите членки и националните
насърчителни банки да участват във Фонда,
за да се увеличи въздействието от него и
да се постигне още по-значим положителен
ефект за европейската икономика.“
Председателят на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер посочи: „В Европа има голямо количество ликвидни средства, но нямаме достатъчно инвестиции.
Изправени сме пред криза на доверието —
предизвикателството е да обвържем отново
частните инвестиции с привлекателни проекти. За тази цел е необходимо да поемаме
по-голяма част от риска, за да насърчим организаторите на проекти да стартират своите инвестиции. Новият Европейски фонд за
стратегически инвестиции ще осигури целенасочен капацитет за поемане на риска за
икономически жизнеспособни проекти, като
се използват знанията на банката и опита
ѝ във връзка с подбора и управлението на
проекти. Това ще бъде съпътствано от други
инициативи, като премахване на регулаторните пречки и създаване на консултантска
служба по въпросите на инвестициите, с
цел насърчаване на разработването и подготвянето на проекти в Европа.“
По-конкретно, новият План за инвестиции ще съдържа три направления:
1. Мобилизиране на допълнителни
средства за инвестиции
2. Създаване на надежден набор от
проекти, съчетан с техническа помощ,
за да могат средствата да бъдат насочвани там, където са необходими
3. Пътна карта за преодоляване на
пречките пред инвестициите
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КОНКУРСИ
ЕРАЗЪМ+ ТЪРСИ ПРОЕКТИ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
Европейската комисия обяви покана
по програма „Еразъм+“ за сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието, обучението и
младежта.
В тази рамка настоящата покана за представяне на предложения ще предостави
финансиране по следните две партиди: 1.
Сътрудничество с гражданското общество в
областта на образованието и обучението ; 2
. Сътрудничество с гражданското общество
в областта на младежта.
Целта на настоящата покана е да предостави структурна подкрепа на европейски неправителствени организации (ЕНПО)
и общоевропейски мрежи, действащи в областта на образованието и обучението или в
областта на младежта и насочени към следните общи цели:
1. повишаване на осведомеността на
участниците относно европейските програми за политики в областите на образованието, обучението и младежта, и по-специално относно „Европа 2020“, „Образование
и обучение 2020“, конкретни политически
програми, като процеса от Болоня или процеса от Брюж/Копенхаген, както и „Стратегията на ЕС за младежта“
2. повишаване на ангажираността и сътрудничеството на участниците с публичните органи за осъществяване на политиките
и реформите в областите на образованието,
обучението и младежта, като препоръките

за отделни държави, отправени в рамката
на европейския семестър
3. насърчаване на активността на участниците в областта на образованието, обучението и младежта
4. насърчаване на ангажираността на
участниците в разпространението на политическите и програмните действия и резултати, както и на добрата практика сред техните членове и в по-широки кръгове.
Допустими кандидати
Настоящата покана за представяне на
предложения е отворена за две категории
субекти:
— Категория 1: европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на
образованието и обучението или в областта
на младежта.
— Категория 2: общоевропейски мрежи
в областта на образованието и обучението
или в областта на младежта.
Една организация може да подаде само
едно заявление за категория 1 или за категория 2.
За да бъдат допустими, кандидатите
трябва: да са неправителствени; да са с
нестопанска цел.
Допустими държави
1. Държавите членки на ЕС: Австрия,
Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария,
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксем-
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бург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство.
2. Държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са
част от Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия.
3. Страните - кандидатки за членство в
ЕС, които се ползват от предприсъединителната стратегия в съответствие с общите
принципи и с условията и общите приложения, установени в рамковите споразумения,
сключени с тези страни предвид участието
им в програмите на ЕС: бившата югославска
република Македония и Турция.
Краен срок за кандидатстване:
12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) на
17.12.2014 г.

КОНКУРС ЗА ВИДЕО И СНИМКА „СПОДЕЛИ ГРАДА, СПОДЕЛИ
СВЕТА!“
Конкурсът на тема споделено пътуване с автомобил в градска среда се
организира от „Do the right mix –придвижвай се разумно!“, информационна
кампания на ЕК за устойчива градска
мобилност, в партньорство с Академията за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов“.
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА
Любители-фотографи и занимаващи се
с кино, студенти или активни хора, които
имат какво да кажат по отношение на споделеното пътуване в градска среда чрез
снимка или кратко видео.
Възраст: в конкурса могат да участват
хора на възраст межру 18 и 50 години. Няма
ограничения за националност.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ:
Изпратете ни на office@dothemix.bg вашите три имена, възраст, име на проекта и
линк, на който е качена кандидатурата ви.
КАТЕГОРИИ И ИЗИСКВАНИЯ:
Всяка кандидатура се състои от един видео материал или една снимка с описание
на проекта. Няма ограничение за брой кандидатури, подадени от едно лице, стига да
са като отделни проекти.
Категория ВИДЕО:
Тип: илюстрация, анимация, игрално
действие
Максимална продължителност: 60 секунди
Минимална резолюция: 320x240 пиксела
Препоръчителен формат: MPEG-4 на
640x480 резолюция с MP3 аудио (MPEG,
3GPP, MOV,
AVI, WMV и FLV формати са също допустими)
Трябва да са качени на произволно избрано място от вас място в интернет (dox,
tranzit, wetransfer) с регулиран достъп, а на
горния мейл да ни изпратите линк за сваляне на материала.
Категория СНИМКА:
Тип: цифрова снимка, записана във формат JPEG; препоръчително е да е в AdobeRGB
или sRGB цветни пространства, без CMYK
Дължина на кадъра: минимум 3000 пиксела
Резолюция: минимум 150 dpi
СРОКОВЕ:
Подаване на материали: проектите,
изпратени по електронен път на office@
dothemix.bg, се приемат до 00:00 часа на 5
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декември.
Журиране: 10 януари – 31 януари
ЖУРИ:
Кандидатурите в двете категории ще бъдат прегледани и оценени от организаторите на конкурса и компетентно жури с председател проф. дн. Любомир Халачев, декан
на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, и по един
представител от: Представителство на ЕК
у нас и МОСВ - национален координатор на
проекта в България.
НАГРАДИ И НАГРАЖДАВАНЕ
Първите трима, излъчени в категориите
ВИДЕО и СНИМКА, ще получат материални
награди.
Организаторите осигуряват награден
фонд и поемат ангажимента да популяризират резултатите от конкурса. Наградите на
шестимата финалисти ще бъдат връчени по
време на официална церемония в НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов“ на 18 февруари.
Фотографиите и селектирани кадри от
видео кандидатурите на всички участници
ще бъдат отпечатани за сметка на организаторите и представени на изложба на открито през пролетта на 2015-та в центъра
на София.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Подадените проекти трябва да са авторски права и в тях да не е ползвана музика
или материали, които нарушават авторско
право или собственост.
Всеки участник се съгласява да предостави право за позлване на материалите с
изрично цитиране на авторството му за публикуване, излагане на изложба, публично
излъчване и качване на видеото (изцяло
или частично) на електронните страници
на кампанията (сайт и фейсбук страница)
и други медийни канали на територията на

страната за целите на популяризирането на
кампанията и конкурса.
СПОДЕЛЕНО ПЪТУВАНЕ
В цял свят начинът на придвижване, когато шофьор предоставя транспорт на един
или няколко пътници, без нито един от участниците да има финансова печалба, е известен като „споделено пътуване“. Каузата
на споделеното пътуване цели да спомогне,
както за опазването на околната среда чрез
намаляване на вредните емисии, така и за
оптимизиране средствата за транспорт.
“Do the right mix – Придвижвай се разумно“ е двугодишната информационна кампания на Европейския съюз, която у нас се
координира на национално ниво от Министерство на околната среда и водите и цели
да обърне внимание на предимствата при
комбинирането на различни видове придвижване – градски транспорт, велосипед,
кола и пеша. Основното й послание е, че с
избора на комбиниран превоз хората могат
да подобрят здравния си статус, да намалят
разходите си за транспорт и да допринесат
за по-чиста градска среда. Акцент в кампанията от октомври 2014-та до април 2015та година е насърчаването на споделяне на
личния автомобил с няколко пътника, които
се движат по еднакъв маршрут. Партньор в
тази кауза е успешната платформа за споделено пътуване у нас AHA!CAR, която съществува като сайт и приложение за мобилни телефони.

СЛУЖБАТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
ОБЯВЯВА СВОБОДНО МЯСТО ЗА
ДЛЪЖНОСТТА ЧЛЕН НА АПЕЛАТИВЕН СЪСТАВ
В Официалния вестник на ЕС от 19
ноември е публикувано обявление,
че Службата за хармонизация във въ-
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трешния пазар (марки и дизайни) набира кандидати за длъжността (длъжностите) член на апелативен състав.
Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) е агенция на Европейския
съюз с юридическа правосубектност и финансова и административна автономност. Тя
отговаря за управлението на системите за
марки и дизайни на Общността. Регистрираните от Службата марки и дизайни на Общността се ползват със защита на територията на Европейския съюз. Освен това OHIM
работи в тясно сътрудничество с националните служби за интелектуална собственост
на държавите-членки на ЕС, международни
организации и Европейската комисия по широк кръг въпроси, засягащи притежателите
и ползвателите на права на интелектуална
собственост. Това включва също борба срещу фалшифицирането и помощ за по-ефективно прилагане на законодателството.
Въпреки че са част от административните
и управленските системи на Службата, апелативните състави са установени съгласно
регламента като отделни управленски единици в рамките на OHIM. Целта е да осъществяват независим преглед на решенията
на Службата, като по-нататъшни обжалвания се правят пред европейските съдилища
в Люксембург.
Понастоящем апелативните състави се
състоят от един председател, трима председатели на отделните състави и четиринадесет членове, подпомагани от юридически
и административен персонал. В апелативните състави работят около 80 служители,
включително в службата по вписванията и
службите „Знания“ и „Информационна подкрепа“.
През 2013 г. са подадени 2 602 жалби и
са постановени 2 568 решения. Председателят на апелативните състави носи цялостната отговорност за процеса на работа и по
въпросите на управлението.

Езиците на OHIM са английски, немски,
испански, френски и италиански.
Избраният кандидат (кандидати):
разглеждат случаи и изготвят решения
по жалби срещу решения на първа инстанция на Службата (проверка на марки или
дизайни, възражения, отмени или обявявания на недействителност на дизайни).
Решенията на апелативните състави се
вземат от състави, състоящи се от председател и двама членове. Двама от тримата членове на състава трябва да имат юридическо образование. В някои специални случаи
решенията се вземат от разширен състав,
председателстван от председателя на апелативните състави, или от единствен член,
който трябва да има юридическо образование.
Към датата на крайния срок за подаване
на кандидатури кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:
• да са граждани на държава-членка на
Европейския съюз;
• да не са осъждани или признавани за
виновни в извършване на наказуемо деяние;
• да са изпълнили всичките си задължения, предвидени в приложимите закони за
военната повинност;
• да са физически годни да изпълняват
задълженията си;
• да могат да изпълнят пълен петгодишен мандат преди датата, на която ще навършат пенсионна възраст, т.е. края на месеца, в който лицето навършва 66 години.
Избраният кандидат ще бъде назначен от
административния съвет на Службата с петгодишен мандат. Този мандат може да бъде
подновяван за допълнителни петгодишни
периоди или до навършване на пенсионна възраст от кандидата, ако това стане по
време на следващ мандат.
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За предпочитане е кандидатурите да се
подават по електронна поща на следния адрес:
ABBCIF@oami.europa.eu
като се попълни формулярът за кандидатстване, достъпен на уебсайта на Службата:
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/
vacancies
Подадените по куриер кандидатури се
изпращат до:
Chairperson of the Administrative
Board
Office for Harmonization in the Internal
Market
(Trade Marks and Designs)
Avenida de Europa, 4
E – 03008 Alicante
SPAIN
Крайният срок за подаване на кандидатури е 17 декември 2014 г., преди 24:00 ч.
местно време Аликанте (ЦЕВ).
Обърнете внимание, че трябва да бъдат
попълнени всички раздели на формуляра. Непълен формуляр за кандидатстване
(напр. формуляр, в който има бележки като
„вж. приложената автобиография или мотивационно писмо“) няма да бъде разгледан.
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Sofia
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